
     Verslag van de 	  
 Algemene Afdelingsvergadering D66-Noordenveld,  
 gehouden op donderdag, 12 mei 2011in de Winsinghhof te Roden 

     
Aanwezig:   Gerbrant Fennema, Joop Kalb, John Simons, Herman Sips, Karel Stoop,    
          Wim Vegt. 
Afwezig, mk:  Frederik van Lookeren, Tonnis Meier, Hans Laan, Johan Sagel. 
 
 

1.    Opening, Welkom en Vaststellen agenda 
  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld 
 
2.   Mededelingen:  
 - mededelingen uit regiobestuur Drenthe.  

Gerbrant (penningmeester van het regiobestuur) meldt enkele mutaties 
in dat bestuur: Anry Dieters en Marion Tol traden af, Marjan Engels 
treedt toe. 
D66 heeft nu 2 leden in de Staten van Drenthe. Er is een steunfractie 
gevormd en er wordt een fractieassistent aangesteld. Dat loopt via een 
speciale Stichting. 
Frederik van Lookeren is toegetreden tot de steunfractie.  
 

3.    Verslag Algemene AfdelingsVergadering 20 januari 2011 in café Ensing,  
      Peize (naar aanleiding van): 
 Ad 4.1: leden kunnen zelf kijken op de site van de gemeente om de  

        raadsstukken in te zien 
 Ad 4.2: terugkoppeling vanuit de D66-fractie en steunfractie gaat niet via 

        een nieuwsbrief, maar er zullen berichten verschijnen op onze 
        eigen D66-website (Actie Gerbrant) 

 Ad 5:    voorzitter belt niet meer met de nieuwe leden, maar stelt voor om   
              voor hen een afzonderlijke bijeenkomst te beleggen. 
 Ad 6.3: nota voor o.a. plaatsen advertentie tbv Frederiks kandidaatstelling 

       als Statenlid wordt door bestuur vergoed. 
 Ad 8.3: Tweede ronde informatie over beleidsvisie 2025 vind eind mei 

        plaats. Gerbrant roept op tot deelname daaraan. 
Verslag wordt vastgesteld met dank aan de secretaris. 
 
4.   Financiële aangelegenheden:  

       John reikt overzicht uit van de financiële situatie per 01-01-2011 en       
       licht toe. De afdracht van de fractie naar de afdeling is anders geregeld  
        dan voorheen.  
       De jaarrekening 2010 wordt (voorlopig) vastgesteld, maar kascommissie 
       moet nog zijn oordeel geven. Kascommissie ( Aart en Karel) wordt    
       ingeschakeld. 
       Begroting 2011 
       De verkiezingen gemeenteraad hebben een –volgens begroting 2010- 
       flinke greep in de kas gedaan. De fractie ontvangt subsidiegelden van de  
      gemeente. Afgesproken is, dat die worden gestort op een gescheiden  
      rekening van de fractie. Voorheen vond die afdracht plaats naar de  



 afdeling. Daarom is het redelijk, dat grote uitgaven voor relevante 
 activiteiten uit de fractierekening worden betaald. Voor 2011 zijn nog geen 
 grote uitgaven voorzien. Besloten wordt om –zonder begroting- lopende 
 uitgaven ( o.a. AAV) tot een bedrag van € 400. ten laste van de afdeling 
te  doen. 
 Voor de toekomst: Bestuur zal voorstel doen om de financiële positie voor 
een  langere termijn weer op orde te brengen. Onze vermogenspositie kachelt 
 achteruit. In dat kader gaat John overleggen met Gerbrant en Frederik over de 
 manier, waarop afdracht gemeente naar de fractie kan plaatsvinden. 
              
  5. Actuele stand van zaken D66: 
      5.1 landelijke ontwikkelingen:  
   De resolutie over de verbinding landelijk bestuur en afdelingen, die op het 
  voorjaarscongres is ingediend, wordt een gewaardeerde poging gevonden 
 om meer contact landelijk en plaatselijk tot stand te brengen. 
  
 John merkt op, dat wij er niet in slagen om in onze gemeente jongeren te 
 trekken. Kwestie van demografie? Hoe krijgen we ze erbij? In onze afdeling 
 zijn ouderen actief. Ook ons bestuur is al oud; energie om te stimuleren is er 
 niet meer; verjonging is wenselijk! 
    5.2 regionale ontwikkelingen,   
  Frederik van Lookeren, verleent nu ondersteuning aan de Stratenfractie. 
     5.3 plaatselijke ontwikkelingen: 
          Gerbrant Fennema voelt zich op zijn plaats in de Raad, kan volwaardig 
 meekomen, vertelt iets over sfeer en werkwijze in raadsvergaderingen. 
 Groen Noordenveld heeft bijzondere aanpak, met interpellaties, moties. Is 
 echt kritisch maar schiet niet veel op om dingen in de raad voor elkaar te 
 krijgen. Ze richt zich ook al op de verkiezingen van 2014. 
 CU en CDA trekken vaak samen op; Gerbrant ook wel met Groen Links. 
 Actuele thema’s: Kerntaken discussie / permanent bewonen van 
 recreatiewoningen (Bestemmingsplan Buitengebied Norg) 
   5.4 Bijeenkomst nieuwe leden 
 - Gerbrant en steunfractie komen met datumvoorstel en uitvoering. 
 - Bestuur zal de leden benaderen. 
 
  6. Rondvraag 
 John Simons: huisartsen willen grote groepspraktijk op de Brink. B&W 
 reageert erg  lauw. 
 Wim Vegt: wie gaan er naar het congres in Utrecht? Mirjam Engels gaat 
 erheen. Willen wij iets inbrengen? 
 Voorzitter zegt toe op de volgende vergadering veel meer inhoudelijke zaken 
 te willen agenderen via voeding door de leden. Afdeling Tynaarlo is in dit 
 opzicht veel actiever dan wij. 

 
  7. Datum volgende vergadering: 
 

Donderdag 6 oktober 20.00 uur in de Brinkhof, Norg,  
 
8. Sluiting 
 

  
De secretaris,  Joop Kalb   E-mail: jj.kalb@hetnet.nl ; tel: 0592-613854 
 



 
 
 
 
 


